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W dniu 14 kwietnia 2016 r. w naszej szkole wspominaliśmy jedno  

z najważniejszych, (o ile nie najważniejsze) wydarzeń w historii naszej 

Ojczyzny – CHRZEST POLSKI.  

Pierwszy władca Polski - Mieszko I 
najprawdopodobniej urodził się między 930 a 940 

rokiem.Pierwsze udokumentowane wzmianki o Mieszku 

pochodzą  

z 963 r. – w roku tym po raz pierwszy pada nazwa Polski,  

a także imię księcia w Kronice Saskiej. Państwo Polan, jak 

na plemienne, było wówczas rozległym. Z początku 

obejmowało Wielkopolskę, lecz z biegiem czasu dołączane 

były kolejne tereny: Mazowsze (ok. 960r.), Pomorze 

Gdańskie i Zachodnie (967-972) następnie Małopolska  

i Śląsk (990r.).Zanim doszło do chrztu Polski w 966 roku 

Mieszko prowadził ciężkie boje z Wieletami, z których  

po sojuszu z Czechami wyszedł zwycięsko. 

W 965 roku doszło do małżeństwa Mieszka I z czeską 

księżniczką Dobrawą – córką księcia Bolesława. 

W tym czasie Czechy były państwem chrześcijańskim. 

Sojusz ten otwierał więc drogę Polski do wiary w Chrystusa. 

Pierwszym biskupem w Poznaniu został pochodzący najprawdopodobniej z Włoch lub Lotaryngii  

biskup Jordan. To on prawdopodobnie 14 kwietnia 966 r. udzielił chrztu Mieszkowi I,  

a tym samym narodowi polskiemu. 

Mieszko zmarł 25 maja w 992 roku. Pochowany został w Poznaniu. 

Przyjęcie przez Mieszka I religii chrześcijańskiej było na ówczesne czasy ogromnym 

wyzwaniem politycznym i zaświadcza o mądrości iodwadze piastowskiego księcia, który miejsce 

Polski widział wśród państw europejskiej wspólnoty. 

Uczniowie z naszej szkoły zebrali się na sali gimnastycznej, żeby uczcić rocznicę chrztu 

Polski. Był książę Mieszko I, jego żona Dobrawa w asyście wojów i oczywiście biskup Jordan. 

Mieszko wyraził wolę przyjęcia religii chrześcijańskiej i z pokorą przyjął sakrament, którego 

udzielił mu obecny duchowny. Po tak doniosłej chwili wszyscy zebrani dumnie i uroczyście odśpiewali 

wszystkie zwrotki Mazurka Dąbrowskiego. To wspaniałe wydarzenie zostało uwiecznione na 

zdjęciach, zapraszam do Galerii. 
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